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Fişa Măsurii GALMSC 1/2A 

 

Denumirea 

Măsurii 

Sprijin pentru dezvoltarea structurilor asociative 
 

Codul Măsurii GALMSC 1/2A 

Tipul Măsurii Investiţii 

1. Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare. 

Corelare cu 

analiza SWOT 

Conform analizei SWOT, în teritoriu ca şi la nivel naţional există o mare 

fragmentare a sectorului agricol în exploataţii mici care nu sunt 

competitive şi nu au capacitatea necesară (din punct de vedere 

informaţional şi financiar) de a se dezvolta.  

În ultimii ani, fermierii din România au început să conştientizeze efectele 

benefice ale asocierii dar de cele mai multe ori, lipsa de informaţii şi 

cunoştinţe în ceea ce privesc avantajele rezultate dintr-o activitate 

comună precum şi înţelegerea greşită a scopurilor şi principiilor de 

funcţionare ale acestora, au făcut ca, un număr mic de fermieiri să 

reuşească să facă pasul decisiv pentru a se organiza în structuri care să le 

permită să devină mai competitivi pe piaţă. 

Creşterea competitivităţii este condiţionată de succesul valorificării 

eficiente a produselor obţinute iar asocierea producătorilor poate 

accelera semnificativ adaptarea producţiilor din punct de vedere calitativ 

şi cantitativ la cerinţele pieţei. Asocierea pentru producție, procesare și 

comercializare, sau cel puțin pentru una din aceste componente, pot 

crește semnificativ șansele de dezvoltare ale producătorilor. 

Având în vedere elementele prezentate mai sus s-a considerat oportun 

introducerea acestei măsuri în SDL pentru a facilita şi încuraja 

dezvoltarea de structuri asociative funcţionale la nivelul Microregiunii 

Someş-Codru  

Prin prezenta măsură se doreşte sprijinirea investiţiilor care vizează 

dotarea structurilor asociative cu utilaje şi echipamente performante 

necesare pentru eficientizarea activităţilor în cadrul exploataţiilor 

agricole precum şi pentru creşterea valorii adăugate a produselor agricole 

obţinute prin procesarea acestora la nivelul structurilor asociative 

sprijinite. 

1.2. Obiectivul de 

dezvoltare rurală 

conform Reg(UE) 

1305/2013 

 Favorizarea competitivităţii agriculturii 

 

1.3. Obiectivele 

specifice ale 

măsurii 

 Asigurarea capitalului necesar pentru dezvoltarea structurilor 

asociative ale micilor fermieri 

 Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin 

creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării 
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activităților agricole şi creșterii  calităţii produselor obţinute; 

 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea 

produselor la nivelul structurilor asociative şi comercializarea directă 

a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare 

scurte.   

1.4 Contribuţia la 

priorităţile 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la prioritatea 

P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor 

1.5 Măsura corespunde obiectivelor art. 17 – Investiţii în active fizice din Reg (UE) nr. 1305-

2013 

1.6 Contribuţia la 

domeniile de 

intervenţie 

prevăzute la 

art.5 al Reg(UE) 

1305/2013 

Măsura contribuie la domeniul de intervenţie  

2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în 

special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, 

precum și a diversificării activităților agricole, respectiv la domeniul de 

intervenţie 

3A) - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai 

bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul 

creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele 

locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale 

1.7 Contribuţia la 

obiectivele 

transversale ale 

Reg(UE) 

1305/2013 

Inovare: Vor fi încurajate acele tehnologii şi echipamente cu un caracter 

inovator, care vor conduce la dezvoltarea de noi produse şi procese.   

Mediu şi climă: Vor fi prioritizate investițiile care vor avea impact redus 

asupra mediului.  

1.8 Compleme-

ntaritatea cu alte 

măsuri din SDL 

Nu este cazul  

1.9 Sinergia cu 

alte măsuri din 

SDL 

Măsura GALMSC 2/3A - Înfiinţarea punctelor de colectare şi a unităţilor de 

procesare în vederea creşterii valorii adăugate a produselor agricole 

primare. 

2. Valoarea adăugată a măsurii 

Valoaloarea adăugată a măsurii este dată de următoarele elemente: 

- stimularea realizării în comun a activităţilor de producţie şi/sau procesare şi/sau 

condiţionare şi/sau vânzare în vederea obţinerii unor avantaje competitive care vor 

permite intrarea micilor producători (membri ai unor structuri asociative) pe pieţele 

locale şi în cadrul circuitelor scurte agro-alimentare; 

- creşterea productivităţii muncii şi a puterii economice a exploataţiilor agricole din 
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teritoriu    

- creşterea valorii adăugate a producţiei obţinute în comun şi implicit a competitivităţii 

fermierilor; 

- adaptarea producţiilor la cerinţele şi exigenţele pieţei 

- prin intermediul structurilor asociative sprijinul poate fi accesat de toate exploatațiile 

agricole, chiar dacă acestea au o dimensiune economică sub 8.000 SO 

- efectul asupra opțiunilor oferite consumatorilor (diversificarea ofertei de produse locale, 

proaspete și sănătoase); 

- dezvoltarea structurilor asociative în comunitate cu potențial de coagulare a unor 

inițiative sociale în subsidiar activității economice; 

3. Trimiteri la alte acte legislative 

Legislaţie UE: 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și completările ulterioare; 

Regulamentul (UE) nr. 808/2014; 

Regulamentul (UE) nr. 215/2013; 

Legislaţie Naţională: 

Legea nr. 566/ 2004, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 1/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoașterea si funcționarea grupurilor si organizațiilor de 

producători pentru comercializarea produselor agricole si silvice cu completările si 

modificările ulterioare. 

HG nr. 226/2015 de stabilire a cadrului general de implementare a măsurilor programului 

naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală şi de la bugetul de stat. 

4. Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

Beneficiari direcţi: 

• Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004, art.6, lit. e) cu modificările și 

completările ulterioare) din teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru;  

• Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și 

completările ulterioare, iar investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri). 

din teritoriul GAL Microregiunea Someş-Codru 

Beneficiari indirecţi:  

Fermieri persoane fizice sau juridice din Microregiunea Someş-Codru, membri ai unor 

structuri asociative de tipul cooperativă agricolă sau societate cooperativă agricolă 

5. Tip de sprijin 

 Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 

(4) și art 63 ale R 1305/2013,  
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6. Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

Acţiuni eligibile 

- Investiții în extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii 

eficiente de reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor 

deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru 

depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință 

este în curs de aplicare; 

- Investiții în extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de 

stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii 

adăugate a produselor; 

- Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, 

(solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală), ca şi 

componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi 

destinată exclusiv consumului propriu; 

- Investiții în procesarea produselor agricole la nivelul structurilor asociative, precum și 

investiții în vederea comercializării; 

- Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de 

brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 

1305/2013. 

Acţiuni neeligibile 

- achiziţionarea de utilaje sau echipamente second hand 

- achiziţionarea de teren şi/sau imobile 

7. Condiţii de eligibilitate 

 Solicitantul se încadrează în categoria de beneficiari eligibili; 

 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei structurii asociative cu o dimensiune 

economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard); 

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin 

submăsură; 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției; 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza unei documentaţii 

tehnico-economice; 

 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în 

vigoare menționată în cap. 8.1; 

 Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se 

vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii 

pentru exploataţia agricolă (conform art. 17, alin. 6 din R(UE) nr. 1305/2013); 

 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte 

prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-

veterinar și de siguranță alimentară; 

 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu 

depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat; 

 În cazul procesării la nivelul structurii asociative, materia primă procesată va proveni de 
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la membri acesteia şi va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) iar produsul rezultat 

va fi doar produs Anexa I la Tratat.  

8. Criterii de selecţie  

 Proiecte care prevăd sprijinirea unor structuri asociative cu un număr cât mai mare de 

membri; 

 Proiecte care prevăd sprijinirea unor structuri asociative a căror membri deţin exploataţii 

de dimensiuni mici şi/sau medii; 

 Proiecte care prevăd crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în 

cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau 

comercializarea producției obținute.  

 Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi de folosire a resurselor regenerabile 

 Proiecte care prevăd tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, care vor conduce 

la dezvoltarea de noi produse şi/sau procese; 

 Proiectele care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă. 

Criteriile de selecţie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R (UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure 

tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcţionarea 

acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. 

9. Sume şi rata sprijinului 

Rata sprijinului public nerambursabil: 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Rata sprijinului 

nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare în cazul investițiilor 

legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din 

R(UE) nr. 1305/2013; 

Valoarea maximă a ajutorul public nerambursabil pentru un proiect va fi specificată în cadrul 

apelurilor de selecţie aferente acestei măsuri dar nu va depăşi suma de 200.000 Euro conform 

fişei măsurii 19 LEADER.  

10. Indicatori de monitorizare Valoare 

Numărul de exploatații agricole sprijinite 10 

 


